
ỦY BAN NHÂN DÂN  

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:           /UBND-VX 

V/v triển khai chiến dịch làm sạch  

mã độc trên không gian mạng năm 2022 

  Hoài Nhơn, ngày      tháng 9 năm 2022 

                      

Kính gửi:   

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã; 

- UBND các xã, phường. 
 

 

Thực hiện Công văn số 905/STTTT-BCVT&CNTT ngày 26/8/2022 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc triển khai chiến dịch làm sạch mã độc trên 

không gian mạng năm 2022. Chủ tịch UBND thị xã có ý kiến như sau: 

1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã, UBND các xã, phường 

triển khai thực hiện truy cập địa chỉ: 

https://khonggianmang.vn/chiendichmadoc2022 để kiểm tra máy tính và tải 

các công cụ hỗ trợ xử lý mã độc (Thông tin chi tiết về chiến dịch và công cụ hỗ 

trợ xử lý mã độc được cập nhật đầy đủ tại địa chỉ website). Báo cáo kết quả thực 

hiện gửi về UBND thị xã (qua Phòng Văn hóa và Thông tin) trước ngày 

22/9/2022 theo Phụ lục gửi kèm. 

2. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc 

các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã, UBND các xã, phường thực hiện có hiệu 

quả chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng năm 2022, góp phần xây 

dựng không gian mạng Việt Nam, an toàn, tin cậy, thúc đẩy phát triển kinh tế -

xã hội. Tổng hợp và báo cáo kết quả về UBND thị xã trước ngày 25/9/2022.  

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc liên hệ Phòng Văn 

hóa và Thông tin (Ông Nguyễn Quốc Tùng - Số điện thoại: 0768317800). 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã, UBND các xã, phường triển 

khai thực hiện./.  

Nơi nhận:                                              

- Như trên; 

- Sở TTTT (b/c); 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Hữu Thảo 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 

Mẫu thống kê, báo cáo kết quả  

triển khai làm sạch mã độc trên không gian mạng năm 2022 

(Kèm theo Công văn số      /UBND-VX ngày    /9/2022 

của UBND thị xã) 

 

1. Thông tin chung  

- Tên cơ quan, đơn vị: 

……………………………………………………………………. 

 - Đánh giá kết quả thực hiện chiến dịch: 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….  

2. Thông tin số liệu 

STT Nội dung Số lượng Ghi chú 

1 Tổng số cơ quan, đơn vị (bộ phận 

chuyên môn) trực thuộc nhận được thông 

tin về chiến dịch 

  

2 Tống số cơ quan, đơn vị (bộ phận 

chuyên môn) trực thuộc triển khai chiển 

dịch.  

  

 

                                                             TM. UBND ………………. 

                                                        

                     (Ký, đóng dấu) 

 

           …………………………. 
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